
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6222468d6966d7e682dbf048 στις 04/03/22 19:33

σελ. 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου
Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης Ασύλου και 
Υποδοχής

Πληροφορίες: Δημήτριος Καραγκούνης
Τηλ. 2132128860
Email: dm.karagkounis@migration.gov.gr
Θηβών 196-198,
Άγιος Ιωάννης Ρέντης 18233

Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 04.03.2022
Αρ. Πρωτ. 131035

ΠΡΟΣ:
Βλ. Πίνακα Εσωτερικής Διανομής

ΚΟΙΝ:
Βλ. Πίνακα κοινοποίησης

Θέμα: «Εφαρμογή προσωρινής προστασίας του π.δ. 80/2006 λόγω μαζικής 
εισροής εκτοπισθέντων από Ουκρανία»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του π.δ. 80/2006 «Παροχή προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής 
εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών» (Α’ 82), 

β) του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής 
Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις 
κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς 
προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 51),

γ) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),

δ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),

ε) του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 
255).
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2. Την από 4 Μαρτίου 2022 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου που διαπιστώνει 
την ύπαρξη μαζικής εισροής εκτοπισθέντων από την Ουκρανία κατά την έννοια του 
άρθρου 5 της οδηγίας 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 2001, και έχει 
ως αποτέλεσμα την εφαρμογή προσωρινής προστασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Παροχή προσωρινής προστασίας

1. Διαπιστώνεται η ενεργοποίηση του π.δ. 80/2006 και παρέχεται δωδεκάμηνη 
προσωρινή προστασία στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων που εκτοπίστηκαν 
από την Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022 ή αργότερα, ως αποτέλεσμα της 
στρατιωτικής εισβολής των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων κατά την εν λόγω 
ημερομηνία:
α. Ουκρανούς υπηκόους που διέμεναν στην Ουκρανία πριν από τις 24 

Φεβρουαρίου 2022,
β. Υπηκόους τρίτων χωρών εκτός Ουκρανίας ή ανιθαγενείς που διέμεναν νόμιμα 

στην Ουκρανία πριν από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 ως δικαιούχοι καθεστώτος 
διεθνούς προστασίας ή ισοδύναμης εθνικής προστασίας,

γ. Στα μέλη της οικογένειας των προσώπων που αναφέρονται στις παραπάνω 
περιπτώσεις.

2. Για τους σκοπούς της περ. γ΄ της παρ. 1, τα ακόλουθα πρόσωπα θεωρούνται τμήμα 
της οικογένειας, εφόσον η οικογένεια υπήρχε ήδη και διέμενε στην Ουκρανία πριν 
από τις 24 Φεβρουαρίου 2022:
α) ο/η σύζυγος προσώπου που εμπίπτει στις περ. α΄ ή β΄ της παρ. 1 ή το πρόσωπο 

με το οποίο συμβιώνει σε ελεύθερη ένωση στα πλαίσια σταθερής σχέσης 
δεόντως αποδεδειγμένης, 

β) τα ανήλικα άγαμα τέκνα προσώπου που εμπίπτει στις περ. α΄ ή β΄ της παρ. 1  
ή του/της συζύγου του/της, χωρίς διάκριση ως προς το αν γεννήθηκαν εντός ή 
εκτός γάμου ή αν υιοθετήθηκαν· 

γ) άλλοι στενοί συγγενείς που ζούσαν μαζί ως τμήμα της οικογενειακής μονάδας 
κατά τον χρόνο των περιστάσεων που σχετίζονται με τη μαζική εισροή και οι 
οποίοι εξαρτώνται πλήρως ή κυρίως από πρόσωπο που αναφέρεται στις περ. α΄ 
ή β΄ της παρ. 1 κατά τον χρόνο αυτό.

3. Πολίτες τρίτων χωρών πλην Ουκρανίας ή ανιθαγενείς οι οποίοι μπορούν να 
αποδείξουν ότι διέμεναν νόμιμα στην Ουκρανία πριν από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 
βάσει έγκυρης άδειας μόνιμης διαμονής που χορηγήθηκε σύμφωνα με το ουκρανικό 
δίκαιο, και δεν μπορούν να επιστρέψουν με ασφαλείς και βιώσιμες συνθήκες στη 
χώρα ή την περιοχή καταγωγής τους δύνανται να υποβάλλουν αίτηση διεθνούς 
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προστασίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4636/2019 (Α΄ 169).

Άρθρο2

Φιλοξενία, κοινωνική βοήθεια, ιατρική περίθαλψη

1. Τα πρόσωπα που απολαμβάνουν προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 1 
της παρούσας, δύναται να φιλοξενούνται στις δομές της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
ν. 4375/2016 ή να καλύπτονται από προγράμματα φιλοξενίας που λειτουργούν υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο τόπος διαμονής και κάθε 
σχετικό θέμα καθορίζεται αποκλειστικά από την Υπηρεσία Υποδοχής & 
Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

2. Στα φιλοξενούμενα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου παρέχεται η 
απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, που περιλαμβάνει την αναγκαία θεραπεία 
ασθενειών, την παροχή πρώτων βοηθειών και μία τουλάχιστον ιατρική εξέταση. 

3. Σε περίπτωση που οι ως άνω φιλοξενούμενοι δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για 
τη συντήρησή τους, τους παρέχεται σίτιση και ρουχισμός.

4. Περιπτώσεις προσώπων με ιδιαίτερες ανάγκες, όπως βρέφη, ηλικιωμένοι, 
ασυνόδευτοι ανήλικοι, ασθενείς, τραυματίες, καθώς και πρόσωπα που έχουν 
υποστεί βασανιστήρια, βιασμούς ή άλλες σοβαρές μορφές ψυχικής, σωματικής ή 
σεξουαλικής βίας αντιμετωπίζονται κατά προτεραιότητα.

Άρθρο 3

Επιλεξιμότητα Δαπανών

Τα πρόσωπα που απολαμβάνουν προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 1 της 
παρούσας λογίζονται ως αιτούντες διεθνούς προστασίας για λόγους παροχής υλικών 
συνθηκών υποδοχής του ν. 4636/2019. Δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή 
της παρούσας απόφασης καλύπτονται από τα Ταμεία της Ένωσης και συνιστούν 
επιλέξιμες δαπάνες των προγραμμάτων παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής και 
φιλοξενίας και των εν ισχύ συμβάσεων παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής ή 
μελλοντικών συμβάσεων, σύμφωνα με την σχετική, από 4 Μαρτίου 2022, Εκτελεστική 
Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ισχύς των προηγούμενων 
εδαφίων άρχεται από 24 Φεβρουαρίου 2022. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1) Γραφείο Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου
2) Γραφείο Υφυπουργού
3) Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4) Υπηρεσία Συντονισμού
5) Τεχνική Υπηρεσία
6) Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης Ασύλου και Υποδοχής
7) Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
8) Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
9) Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο
10) Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης

• Γραφείο Διοικητή
• Γραφείο Υποδιοικητή
• Διεύθυνση Υποστήριξης
• Διεύθυνση ΚΥΤ & ΚΕΔΝ

11)  Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής
12)  Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
13) Γενική Διεύθυνση Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων
14) Υπηρεσία Ασύλου (Διοικητής)
15) Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
16) Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
Όλα τα Υπουργεία
- Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
- Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
- Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
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